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Proces - Verbal 
încheiat astăzi, 11 august 2011  în şedinŃa de îndată  

a Consiliului local al municipiului Deva 
 
 

 Consiliul local a fost convocat în şedinŃă de îndată cu respectarea prevederilor art.39 
alin.4 din Legea administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi a DispoziŃiei Primarului municipiului Deva, nr.1205/2011. 

La şedinŃa au participat 14 consilieri locali din 21 consilieri în funcŃie, respectiv: 
Moş Ovidiu, Cuiava Dorel, Birău Mircea, Dobrean Robert, Oană Nicolae Dorin, 

Mermezan Ana Elena, Mateucă Mădălina, Pogocsan Ferdinand, Panduru Carol, David Ioan, 
Kovacs Francisc, Borca Tiberiu, dl. Viceprimar Morar Marcel, dl. Viceprimar Costa Cosmin 
Cristian, dl.  Primar Mircia Muntean, dl. Secretar Socol Augustin, directori şi şefi ai serviciilor şi 
birourilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului si al serviciilor din subordinea 
Consiliului local. 

De asemenea participă reprezentanŃi ai mass-mediei.  
Dl. Primar Mircia Muntean 
Pentru preşedinte de şedinŃă o propun pe doamna Mateucă Mădălina. 
Dl.Viceprimar Morar Marcel 
Cine este pentru? 
 S-a votat cu 14 voturi pentru. 
D-na Mateucă Mădălina 
În baza prevederilor art.39 alin.4 din Legea administraŃiei publice locale nr.215/2001, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum şi a DispoziŃiei primarului 
municipiului Deva, nr.1205/2011 privind convocarea Consiliul local al municipiului Deva de 
indata in sedinta.  

Domnilor consilieri,   
Declar deschisă şedinta de astăzi a Consiliului local al municipiului Deva, anunŃându-vă 

ca şi-au înregistrat prezenŃa până la această oră un număr de 14 consilieri, şi-a anunŃat absenŃa dl. 
Lazar Danil, dl. Tonea Vasile, dl. Cioroaga Miron.   
            De asemenea participă reprezentanŃi ai mass-mediei.  

Presedintele de sedinŃă  
În continuare, dau cuvântul d-lui primar pentru prezentarea proiectului ordinii de zi. 
Dnul Primar Mircia Muntean: 

            Ordinea de zi este următoarea: 
 

I. Proiecte de hotărâre, privind: 
1. Modificarea Hotararii Consiliului local nr.134/2009 privind aprobarea depunerii 

proiectului „Reabilitarea, ansamblului de cladiri si echiparea infrastructurii 
educationale a Colegiului National Decebal Deva” la Agentia pentru Dezvoltare 
Regionala – Regiunea Vest, precum şi a cheltuielilor aferente proiectului;  

                        IniŃiator Primar Mircia Muntean   
2. Modificarea Hotararii Consiliului local nr.224/2010 privind aprobarea 

documentatiei tehnico-economice – faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul 
de investitie „Reabilitarea Parcului municipal Cetate”; 

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
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3. Modificarea Hotararii Consiliului local nr.344/2010 privind aprobarea depunerii 
proiectului „Reabilitarea Parcului Municipal Cetate” din Deva la Agentia pentru 
Dezvoltare Regionala – Regiunea Vest, precum si a cheltuielilor aferente 
proiectului; 

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
4. Trecerea a doua  terenuri în suprafaŃă de 20 ha si respectiv 14 ha din domeniul 

public în domeniul privat al municipiului Deva; 
            IniŃiator Primar Mircia Muntean   

5. Aprobarea unui schimb de terenuri intre Municipiul Deva prin Consiliul local si 
Statul Roman prin Ministerul Apararii Nationale;  

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
6. Vanzarea prin negociere directa a unui teren in suprafata totala de 69 mp., 

proprietatea privata a municipiului Deva, situat in Deva, str.Marasti, langa 
Complexul Comercial; 

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
7. Trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului Deva, a unui 

teren in suprafata de 12 mp.; 
            IniŃiator Primar Mircia Muntean   

8. Vanzarea prin negociere directa a unui teren in suprafata de 12 mp., proprietatea 
privata a municipiului Deva, situat in Deva, Calea Zarandului, bl.52; 

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
9. Aprobarea Actului aditional la Contractul de concesiune nr.52/2007; 

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
10. Rectificarea bugetului general al municipiului Deva pe anul 2011; 

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
II. Diverse 

 
Ordinea de zi fiind transmisă, am rugămintea să o votăm în ordinea prezentată. 
D-na Mateucă Mădălina 
Supun la vot ordinea de zi prezentată.          
       S-a votat cu 14 voturi pentru. 

 
NOTĂ: În conformitate cu prevederile art.45 alin.1 din Legea administraŃiei publice locale 
nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, proiectele de hotărâre 
înscrise pe ordinea de zi la pct.2,3 se adoptă cu votul majorităŃii membrilor prezenŃi, potrivit 
art.45 alin.2 proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi la punctul 1, 10 se adoptă cu votul 
majorităŃii consilierilor locali în funcŃie, iar potrivit prevederilor art.45 alin.3 proiectele de 
hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctele 4 – 9 se adoptă cu votul a 2/3 din numărul total al 
consilierilor locali în funcŃie.   
De asemenea proiectele de hotarare inscrise la punctele 6, 8 necesita vot secret. 
 
I Proiect de hotărâre: 
Punctul 1  

Dl. Primar Mircia Muntean  
Proiect de hotărâre privind modificarea Hotararii Consiliului local nr.134/2009 privind 

aprobarea depunerii proiectului „Reabilitarea, ansamblului de cladiri si echiparea infrastructurii 
educationale a Colegiului National Decebal Deva” la Agentia pentru Dezvoltare Regionala – 
Regiunea Vest, precum şi a cheltuielilor aferente proiectului. 

D-na Mateucă Mădălina 
Comisia juridică? 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
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D-na Mateucă Mădălina 
Comisia de cultură a avizat favorabil. 
Comisia de urbanism? 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Am fost numai 3 oameni, deci nu am avut cvorum. 
D-na Mateucă Mădălina 
Comisia de buget? 
D-na Mermezan Ana Elena 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
D-na Mateucă Mădălina 
MulŃumesc. DiscuŃii vă rog. 

            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 

S-a votat cu 14  voturi pentru. 

  Supun la vot art.I al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 14  voturi pentru. 

Supun la vot art.II al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 14  voturi pentru. 

 Supun la vot art.III al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 14  voturi pentru. 

Dl.Secretar Socol Augustin 
Numai puŃin. Înainte de articolul IV se impune introducerea unui amendament, respectiv 

„revocă Hotărârea nr. 235 din 09 august”. 
D-na Mateucă Mădălina 
Votăm şi amendamentul, da? Vă rog să votăm amendamentul introdus  de domnul 

Secretar. Cine este pentru? Împotrivă? AbŃineri?  
S-a votat cu 14  voturi pentru. 

Supun la vot art.IV al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 14  voturi pentru. 

 Supun la vot art.V al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 14  voturi pentru. 

 Supun la vot art.VI al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 14  voturi pentru. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 14  voturi pentru. 

A fost adoptată Hotărârea nr.239/2011 
 

Punctul 2  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Poiectul de hotărâre privind modificarea Hotararii Consiliului local nr.224/2010 privind 

aprobarea documentatiei tehnico-economice – faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de 
investitie „Reabilitarea Parcului municipal Cetate”.  

D-na Mateucă Mădălina 
Comisia juridică? 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
D-na Mateucă Mădălina 
Comisia de cultură a avizat favorabil. 
Comisia de buget? 
D-na Mermezan Ana Elena 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
D-na Mateucă Mădălina 
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Comisia de urbanism? 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Nu am avut cvorum. 
D-na Mateucă Mădălina 
Comisia de protecŃie socială? 
Dl.Dobrean Robert  
Comisia de protectie sociala a avizat favorabil. 
Dl.Secretar Socol Augustin 
Şi în acest caz este necesar introducerea unui amendament înainte de art.V se va  

introduce amendamentul potrivit căruia Hotărârea nr.236 din 09 august se revocă şi se va da o 
nouă renumerotare a articolelor. 

D-na Mateucă Mădălina 
Înainte de ...? 
Dl.Secretar Socol Augustin 
Înainte de art.V care devine astfel art.V iar art. V va  devini art.VI. 
D-na Mateucă Mădălina 
Supunem la vot amendamentul. Mai întâi discuŃii dacă sunt? MulŃumesc. Supunem la vot  

prima dată  amendamentul domnului Secretar. Cine este pentru? AbŃineri? Împotrivă? 
  S-a votat cu 14 voturi pentru. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu 14  voturi pentru. 

  Supun la vot art.I al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 14  voturi pentru. 

Supun la vot art.II al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 14  voturi pentru. 

 Supun la vot art.III al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 14  voturi pentru. 

 Supun la vot art.IV al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 14  voturi pentru. 

Supun la vot art.V al proiectului de hotărâre prezentat. AŃi spus că devine amendamentul. 
S-a votat cu 14  voturi pentru. 

 Supun la vot art.VI al proiectului de hotărâre, este vechiul art. 5 prezentat.  
S-a votat cu 14  voturi pentru. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 14  voturi pentru. 

A fost adoptată Hotărârea nr.240/2011 
Punctul 3  

Dl. Primar Mircia Muntean  
Proiect de hotărâre privind modificarea Hotararii Consiliului local nr.344/2010 privind 

aprobarea depunerii proiectului „Reabilitarea Parcului Municipal Cetate” din Deva la Agentia 
pentru Dezvoltare Regionala – Regiunea Vest, precum si a cheltuielilor aferente proiectului. 

D-na Mateucă Mădălina 
Comisia juridică? 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
D-na Mateucă Mădălina 
Comisia de cultură a avizat favorabil. 
Comisia de buget? 
D-na Mermezan Ana Elena 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
D-na Mateucă Mădălina 
Comisia de urbanism? Nu a fost cvorum. 
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Comisia de protecŃie socială? 
Dl.Dobrean Robert  
Comisia de protectie sociala a avizat favorabil. 
D-na Mateucă Mădălina 
DiscuŃii? 
Dl.Secretar Socol Augustin 
Aceiaşi situaŃie este şi la această hotărâre. Înainte de articolul 6 se va introduce 

amendamentul “revocă Hotărârea nr. 237 din 09 august” şi se va da o nouă renumerotare 
articolelor. 

D-na Mateucă Mădălina 
Supun la vot amendamentul domnului Secretar. Cine este pentru? Împotrivă? AbŃineri? 

S-a votat cu 14 voturi pentru. 
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 

S-a votat cu 14  voturi pentru. 

  Supun la vot art.I al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 14  voturi pentru. 

Supun la vot art.II al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 14  voturi pentru. 

 Supun la vot art.III al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 14  voturi pentru. 

 Supun la vot art.IV al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 14  voturi pentru. 

Supun la vot art.V al proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu 14  voturi pentru. 

Supun la vot art.VI al proiectului de hotărâre, care este amendamentul. 
S-a votat cu 14  voturi pentru. 

Supun la vot art.VII al proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu 14  voturi pentru. 

Supun la vot art.VIII al proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu 14  voturi pentru. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 14  voturi pentru. 

A fost adoptată Hotărârea nr.241/2011 
 

            Punctul 4  
Dl. Primar Mircia Muntean  

 Proiect de hotărâre privind trecerea a doua  terenuri în suprafaŃă de 20 ha si respectiv 14 
ha din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva;  

D-na Mateucă Mădălina 
Comisia juridică? 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
D-na Mateucă Mădălina 
Comisia de urbanism? Nu aŃi avut cvorum. 
DiscuŃii vă rog.   Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 

S-a votat cu 14  voturi pentru. 

  Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 14  voturi pentru. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 14  voturi pentru. 



 6 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 14  voturi pentru. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 14  voturi pentru. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 14  voturi pentru. 

A fost adoptată Hotărârea nr.242/2011 
 

Punctul 5  
Dl. Primar Mircia Muntean  

 Proiectul de hotărâre privind aprobarea unui schimb de terenuri intre Municipiul Deva 
prin Consiliul local si Statul Roman prin Ministerul Apararii Nationale. 

D-na Mateucă Mădălina 
Comisia juridică? 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
D-na Mateucă Mădălina 
Comisia de buget? 
D-na Mermezan Ana Elena 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
D-na Mateucă Mădălina 
Comisia de urbanism nu a avut cvorum. DiscuŃii vă rog. 
Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 

S-a votat cu 14  voturi pentru. 

  Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 14  voturi pentru. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 14  voturi pentru. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 14  voturi pentru. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 14  voturi pentru. 

 Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 14  voturi pentru. 

Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 14  voturi pentru. 

Supun la vot art.7 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 14  voturi pentru. 

Supun la vot art.8 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 14  voturi pentru. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 14  voturi pentru. 

A fost adoptată Hotărârea nr.243/2011 
Punctul 6  

Dl. Primar Mircia Muntean  
 Proiect de hotărâre privind vanzarea prin negociere directa a unui teren in suprafata totala 
de 69 mp., proprietatea privata a municipiului Deva, situat in Deva, str.Marasti, langa 
Complexul Comercial.  

D-na Mateucă Mădălina 
Comisiile de specialitate. Comisia juridică? 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
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Comisia juridică a avizat favorabil. 
D-na Mateucă Mădălina 
Comisia de buget? 
D-na Mermezan Ana Elena 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
D-na Mateucă Mădălina 
Comisia de urbanism nu a avut cvorum.  
D-na Mateucă Mădălina 
Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 

S-a votat cu 14  voturi pentru. 

  Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 14  voturi pentru. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 14  voturi pentru. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 14  voturi pentru. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 14  voturi pentru. 

 Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 14  voturi pentru. 

Potrivit articolului 45 alin.5 din Legea administratiei publice locale, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare, art.6 al proiectului de hotarare necesita vot secret. 

Vă rog să faceŃi propuneri. PoftiŃi domnule consilier Oană. 
Dl. Oană Nicolae Dorin 
Articolul 6 necesită vot secret. Propun ca din comisia de negociere să facă parte  

consilierii: Mateucă Mădălina, Birău Mircea, Borca Tiberiu, Mermezan Ana Elena iar ca 
membrii supleanŃi propun pe: Costa Cosmin, Cuiava Dorel, David Ioan şi Ghergan Florian. 

D-na Mateucă Mădălina 
Dacă nu mai sunt alte propuneri, rog secretariatul tehnic sa intocmeasca si sa distribuie 

buletinele de vot cu propunerile facute. 
Rezultatul votului secret este următorul: Au fost 14 voturi exprimate, 13 voturi pentru şi 

1 buletin nul. 
Comisia de negociere: 
- D-na Mateucă Mădălina – 13 voturi “pentru” 
- Dl. Birău Mircea – 13 voturi “pentru” 
- Dl. Borca Tiberiu– 13 voturi “pentru” 
- D-na Mermezan Ana Elena– 13 voturi “pentru” 
- D-na Bornemisa Anamaria– 13 voturi “pentru” 
- D-na Jurj Daniela– 13 voturi “pentru” 
- Dl. Jarnea  Horea– 13 voturi “pentru” 
Membrii supleanŃi: 
- Dl. Costa Cosmin Cristian– 13 voturi “pentru” 
- Dl. Cuiava Dorel– 13 voturi “pentru” 
- Dl.David Ioan– 13 voturi “pentru” 
- Dl.Ghergan Florian– 13 voturi “pentru” 
Supun la vot art.7 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu 14  voturi pentru. 

Supun la vot art.8 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 14  voturi pentru. 

Supun la vot art.9 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 14  voturi pentru. 
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Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 14  voturi pentru. 

A fost adoptată Hotărârea nr.244/2011 
Punctul 7 

Dl. Primar Mircia Muntean  
 Proiect de hotărâre privind  trecerea din domeniul public in domeniul privat al 
municipiului Deva, a unui teren in suprafata de 12 mp.. 

D-na Mateucă Mădălina 
Comisiile de specialitate. Comisia juridică? 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
D-na Mateucă Mădălina 
Comisia de urbanism nu a avut cvorum. 
D-na Mateucă Mădălina 
Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 

S-a votat cu 14  voturi pentru. 

  Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 14  voturi pentru. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 14  voturi pentru. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 14  voturi pentru. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 14  voturi pentru. 

A fost adoptată Hotărârea nr.245/2011 
 

Punctul 8  
Dl. Primar Mircia Muntean  

 Proiect de hotărâre privind vanzarea prin negociere directa a unui teren in suprafata de 12 
mp., proprietatea privata a municipiului Deva, situat in Deva, Calea Zarandului, bl.52. 

D-na Mateucă Mădălina 
Comisiile de specialitate. Comisia juridică? 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
D-na Mateucă Mădălina 
Comisia de buget? 
D-na Mermezan Ana Elena 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
D-na Mateucă Mădălina 
Comisia de urbanism nu a avut cvorum.  
D-na Mateucă Mădălina 
Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 

S-a votat cu 14  voturi pentru. 

  Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 14  voturi pentru. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 14  voturi pentru. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 14  voturi pentru. 
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Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 14  voturi pentru. 

 Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 14  voturi pentru. 

Potrivit articolului 45 alin.5 din Legea administratiei publice locale, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare, art.6 al proiectului de hotarare necesita vot secret. 

Vă rog  să faceŃi propuneri. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Propun din comisia de negociere să facă parte următorii consilieri: Costa Cosmin 

Cristian, Cuiava Dorel, David Ioan şi Ghergan  Florian iar ca membrii supleanŃi pe:Borca 
Tiberiu, Lazăr Danil, Mateucă Mădălina şi Morar Marcel. 

D-na Mateucă Mădălina 
Rog secretariatul tehnic sa intocmeasca si sa distribuie buletinele de vot cu propunerile 

facute. 
Rezultatul votului secret este următorul: Au fost 14 voturi valabil exprimate, 12 voturi 

pentru şi 2 voturi nule. 
Comisia de negociere: 
- Dl.Costa Cosmin Cristian – 12 voturi “pentru” 
- Dl. Cuiava Dorel– 12 voturi “pentru” 
- Dl. David Ioan– 12 voturi “pentru” 
- Dl.Ghergan Florian– 12 voturi “pentru” 
- D-na Bornemisa Anamaria– 12 voturi “pentru” 
- D-na Jurj Daniela– 12 voturi “pentru” 
- Dl. Jarnea  Horea– 12 voturi “pentru” 
Membrii supleanŃi: 
- Dl.Borca Tiberiu– 12 voturi “pentru” 
- Dl. Lazăr Danil– 12 voturi “pentru” 
- D-na Mateucă Mădălina– 12 voturi “pentru” 
- Dl.Morar Marcel– 12 voturi “pentru” 
Supun la vot art.7 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu 14  voturi pentru. 

Supun la vot art.8 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 14  voturi pentru. 

Supun la vot art.9 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 14  voturi pentru. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 14  voturi pentru. 

A fost adoptată Hotărârea nr.246/2011 
Punctul 9  

Dl. Primar Mircia Muntean  
 Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului aditional la Contractul de concesiune 
nr.52/2007. 

D-na Mateucă Mădălina 
Comisiile de specialitate. Comisia juridică? 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
D-na Mateucă Mădălina 
Comisia de buget? 
D-na Mermezan Ana Elena 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
D-na Mateucă Mădălina 
Comisia de urbanism nu are cvorum.  
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D-na Mateucă Mădălina 
Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 

S-a votat cu 14  voturi pentru. 

  Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 14  voturi pentru. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 14  voturi pentru. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 14  voturi pentru. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 14  voturi pentru. 

A fost adoptată Hotărârea nr.247/2011 
Punctul 10  

Dl. Primar Mircia Muntean  
 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al municipiului Deva pe anul 
2011. 

D-na Mateucă Mădălina 
Comisiile de specialitate? Doamna Nicula Viorica va  prezinta raportul compartimentului  

de specialitate. Vă rog. 
 Dl. Primar Mircia Muntean 
 Să ne de-a câteva explicaŃii. 
 D-na Nicula Viorica 
 Este exact ca în şedinŃa trecută. 
 D-na Mateucă Mădălina 
 Înclusiv amendamentele care au fost făcute în şedinŃa anterioară. 
 D-na Nicula Viorica 
 Da. 
 D-na Mateucă Mădălina 
 Bun, mulŃumim.Comisiile de specialitate. Comisia de buget? 
 D-na Mermezan Ana Elena 
 Comisia de buget a avizat favorabil. 
 Dl.Viceprimar Morar Marcel 
 Doamna director, amendamentele sunt deja cuprinse în text sau mai trebuie să revenim şi 
cu amendamente? 

D-na Nicula Viorica 
 Amendamentele făcute în plenul şedinŃei anterioare. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Amendamentele pe care le-aŃi făcut, s-au cuprins toate, inclusiv, ceea ce aŃi stabilit atunci 
aşa a rămas. 
 Dl.Moş Ovidiu 
 Cât este la fotbal? 

D-na Nicula Viorica 
 5 miliarde, 500 de mii de ron. 
 Dl.Moş Ovidiu 
 Erau 9. 

D-na Nicula Viorica 
La fotbal sunt 500 de mii de ron, conform proiectului şi la biserici 9. 

 Dl.Moş Ovidiu 
La biserici 9. Deci 14 şi erau 17. 
Dl.Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
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 17 dar erau bani luaŃi din fonduri europene, din cauza asta. Oricum nu se puteau lua bani 
de unde a luat domnul Florin Oancea. El a luat de ochii lumii, să ia din contracte ca să de-a în 
stânga şi dreapta, nici o bază legală. Asta este diferenŃa dintre noi. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 

Oricum rectificarea se mai poate face şi la…sigur o să rămână bani. Cum funcŃionează la 
ora actuală, avem un excedent de 30-40 de miliarde lunar care îi transferăm de pe o zi pe alta 
datorită situaŃiei din consiliu, asta este adevărat. Ce să facem?! Până se clarifică poate se va 
clarifica în septembrie şi atunci rămân bani. Oricum octombrie-noiembrie sunt ultimele zile care 
se mai poate lucra ceva pentru investiŃii noi. 

D-na Mateucă Mădălina 
Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 

S-a votat cu 12  voturi pentru şi 

                     2 abŃineri (dl. Dobrean Robert şi dl. Moş Ovidiu) 

  Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 12  voturi pentru şi 

                     2 abŃineri (dl. Dobrean Robert şi dl. Moş Ovidiu) 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 12  voturi pentru şi 

                     2 abŃineri (dl. Dobrean Robert şi dl. Moş Ovidiu) 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 12  voturi pentru şi 

                     2 abŃineri (dl. Dobrean Robert şi dl. Moş Ovidiu) 

 Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 12  voturi pentru şi 

                     2 abŃineri (dl. Dobrean Robert şi dl. Moş Ovidiu) 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 12  voturi pentru şi 

                     2 abŃineri (dl. Dobrean Robert şi dl. Moş Ovidiu) 

Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 12  voturi pentru şi 

                     2 abŃineri (dl. Dobrean Robert şi dl. Moş Ovidiu) 

 Supun la vot art.7 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 12  voturi pentru şi 

                     2 abŃineri (dl. Dobrean Robert şi dl. Moş Ovidiu) 

Supun la vot art.8 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 12  voturi pentru şi 

                     2 abŃineri (dl. Dobrean Robert şi dl. Moş Ovidiu) 

Supun la vot art.9 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 12  voturi pentru şi 

                     2 abŃineri (dl. Dobrean Robert şi dl. Moş Ovidiu) 

 Supun la vot art.10 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 12  voturi pentru şi 

                     2 abŃineri (dl. Dobrean Robert şi dl. Moş Ovidiu) 

Supun la vot art.11 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 12  voturi pentru şi 

                     2 abŃineri (dl. Dobrean Robert şi dl. Moş Ovidiu) 

Supun la vot art.12 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 12  voturi pentru şi 

                     2 abŃineri (dl. Dobrean Robert şi dl. Moş Ovidiu) 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 12  voturi pentru şi 
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                     2 abŃineri (dl. Dobrean Robert şi dl. Moş Ovidiu) 

A fost adoptată Hotărârea nr.248/2011 
Diverse 
 D-na Mateucă Mădălina 
 Dacă nu aveŃi nici o întrebare, atunci declar închisă şedinŃa de astăzi. MulŃumesc. 

 
 
 

Deva, 11 august  2011 
    
 
 
 
 
            Preşedinte de şedinŃă,                                                  
                    Consilier,            Secretar, 

Mateucă Mădălina                                       Augustin Socol 
 
 
 
Red.  
Stănici Ramona Silvia 
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